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V minulém čísle jsme vám slíbili rozhovor s panem učitelem a ve volných chvílích 

sportovcem Romanem Fabešem. Ptali jsme se na otázky ze soukromí i na otázky, které se 

týkají školy. 

 

1. Jaké předměty učíte? 

Teď jenom matematiku a sportovky, ale jinak učím i zeměpis. 

 

2. Bavily Vás tyto předměty i v dětství? 

Ano, docela mě bavily. 

 

3. Z jakého důvodu jste si vybral zrovna tyto předměty? 

Odmalička mi šly a bavily mě. Co se týče zeměpisu - rád cestuji. 

 

4. Chodil jste na tuto školu? 

Ano, chodil. 

 

5. Bydlel jste v dětství v Telči nebo někde jinde? 

Do 3 let jsem bydlel ve Vystrčenovicích  a potom už jen v Telči. 

 

6. Líbí se Vám tady více teď nebo když jste byl malý? 

No, asi v dětství. Protože jsem neměl žádnou starost  o průběh výuky atd… 

 

7. Co nejraději děláte ve volných chvílích? 

Asi nejraději sportuji. 

 

8. Jaké sporty jsou Vám nejbližší? 

Fotbal, squash a tenis. 

 

9. Jak jste se dostal k pozici fotbalového rozhodčího? 

Tím, že jsem hrál fotbal. 

 

10. Máte doma nějaká zvířata? 

Ano. Máme zvíře. Psa Ťapinku. 

 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů ve sportu i v soukromém 

životě.  

V příštím čísle vás čeká rozhovor s panem ředitelem Karlem Navrátilem. 

 

Terez, Kača, Jacobska 

 

 



 
 

Ve čtvrtek 15.11.2008 se uskutečnila přednáška o drogách, kouření, alkoholu a dalších 

závislostech. Zúčastnili se jí žáci 7.ročníků. 

 

 

Názory žáků a učitelů:  
„Moc se nám líbilo, jak nám ukazovali drogy, jejich projekce a nejvíc se nám líbilo, jak 

nám popisovali výrobu drog.“ 

 

„Nelíbilo se nám, když nám ukazovali ty obrázky se „smažkama“(feťáci).“ 

 

„Doufáme, že se naši žáci dostatečně ponaučili a nebudou to nikdy zkoušet.“  

 

                                                             Martin, Migel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   13. 11. 2008 se konala pro žáky osmých a devátých tříd přednáška o problematice AIDS.  

    

   Osmáci ji absolvovali hned první hodinu. Když jsme si s nimi my deváťáci druhou hodinu 

střídali místa, sledovali jsme výraz jejich obličejů, abychom měli lepší představu, co nás čeká. 

Každá tvář však vypadala jinak. Některá rozpačitě, jiná odmítavě, jako by se jich přednáška ani 

netýkala.  

    

   Usedli jsme tedy na sedadla a mladá paní, která vedla přednášku, nám přečetla příběh ze 

života americké ženy, která jako mladá zkusila drogu a stala se tak H.I.V. pozitivní. Nevěděla o 

tom a otěhotněla. Když se dítě narodilo, vždy, když křičelo, udělala se mu kolem úst fialová 

skvrna. Mladá maminka, ujištěna lékaři, že nejde o nic vážného, tomu nedávala velký důraz. Až 

po nějaké době se dozvěděla, že je ona i dítě H.I.V. pozitivní. To nakonec pod náporem tohoto 

zákeřného viru zemřelo. 

    

   Přestože se příběh odehrál v době, kdy ještě lidé nebyli o AIDS tak informovaní, i nyní je plno 

lidí, kteří tuto nemoc mají a která mnohdy rozhodne o jejich osudu. Proto jsme byli zásobováni 

informacemi,  jak se máme chorobě bránit, jak se vir H.IV. přenáší a jak naopak ne. Přednášku 

jsme končili až po dvou hodinách „vybaveni“ prezervativem a letáčkem připomínajícím důležité  

informace týkající se nemoci AIDS. 

 

   Dnes (v době vzniku tohoto článku), byl to skoro týden, co přednáška proběhla. Bylo vidět, že 

žákům i učitelům zůstala v paměti, protože většina dotázaných věděla, jak se viru bránit:   

o používat kondom 

o nepíchat si drogy špinavými injekcemi 

o nestřídat partnery 

o provozovat bezpečný sex 

 

   Na otázku: „Myslíš, že je dobré, když se o AIDS tak otevřeně mluví?“ odpovídali dotázaní 

takto: 

Žáci 8. tříd: „Ujde to.“ 

9. ročníky: „Ano, určitě, lidé si uvědomí, jak je tato nemoc zákeřná.“  

Z řad učitelů: „Určitě, ale je to pořád málo. Děti chtějí všechno vyzkoušet a neuvědomují si, 

jaké to může mít následky. Měly by si o tom pohovořit přímo s člověkem H.I.V. pozitivním.“ 

 

   Všichni dotázaní ohodnotili přednášku slovem „ušla“ . Každopádně prý byla poučná. Padl 

také názor, že měla být doprovázena vhodným filmem.                                                    
 Alena   



Nové pravidlo ve školním řadu 
 

Milí spolužáci, jak jistě víte, ve školním řádu se objevilo nové pravidlo.  
Žák nesmí během vyučování bez svolení učitele používat  mobilní 

telefon nebo jiné audio a video přehrávače. Ve škole a při akcích 

pořádaných školou není dovoleno pořizovat audiovizuální nahrávky. 

Svolení k natáčení může udělit učitel. Za případnou ztrátu cenných 

předmětů, mobilního telefonu a většího množství peněz škola 

nezodpovídá.  

Co na to říkají žáci 9. ročníků?                                                  
„Toto pravidlo nemá žádný smysl, protože když žák chce, tak něco nahraje.“                                             

„Je mi to jedno. Mě se to netýká, protože nemám mobil s fotoaparátem.“         

„Je to správné pravidlo.“  

„Je to blbost.“                         

„Je to na nic, že si ani nemůžeme vyfotit spolužáky.“ 

 Mnozí žáci s tímto pravidlem sice nesouhlasí, ale jsou s ním srozumění. 

                                        Michal                                    

Přijímací řízení 
 

Letošní rok je přijímací řízení na střední školy odlišné od těch 

předchozích. Na většinu škol se žáci dostanou díky ucházejícímu průměru ze 

základní školy. Každý žák si může podat přihlášky na tři školy. Oproti 

minulému roku je to výhoda, protože se mohla dát přihláška jen jedna a na 

většině škol byly stále přijímající zkoušky. My si myslíme, že jo to oproti 

minulým rokům snazší, i když bude na školách více zájemců. A další změna je 

v posílání přihlášek, kdy rodiče musí posílat přihlášky na školy sami, což je pro 

někoho náročné.                                                                                                                                                               

 
Prochy, Růža 

 

 



 

 
Talentové zkoušky se dělají na střední školy, kde se zpívá, hraje na 

hudební nástroje anebo maluje. Tyto talentové zkoušky jsou poměrně těžké a 

neměli by se tam hlásit lidé, když ví, že nemají umělecké schopnosti. Můžeme 

se samozřejmě hlásit na školy s uměleckým zaměřením po celé ČR, ale naši žáci 

volí školy v Jihlavě. 

Kde si můžeme o přihlášky požádat? No přece u pana učitele a 

výchovného poradce Jiřího Nerada.   

Na tyto školy se přihlášky podávají dříve. Bývá to v lednu. Letos se z naší 

školy hlásí na školy s talentovými zkouškami 3 žáci. 

 

A všem, co se na tyto školy hlásí, přeji, aby se tam moc netrápili a měli se tam 

velmi dobře. Třeba z nich budou jednou slavní herci, malíři nebo jiní umělci.     

   

 
Jan Kovář 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V tomto čísle našeho časopisu Školní blesk se ohlédneme v rubrice Sportík za 

školními i regionálními akcemi, které se uskutečnily v předvánoční době. Za zopakování 

určitě stojí turnaje z nejrůznějších sportovních odvětví, které se odehrály na naší škole i mimo 

ni. A bylo by dobré si také v paměti osvěžit jména nejlepších hráčů nebo tříd. 

 

 

               Harmony Běh 2.B 
(World Harmony Run) 

 

Třída 2.B spolu s paní učitelkou Procházkovou se zúčastnila tzv. 

Harmony běhu, který se konal od 29.září – do 6.října. V Telči proběhl 

2.října 2008. 

Objevovali se na něm sportovci z celého světa. 

Běh na telčském náměstí byl v režii běžců, kteří běželi do Českých 

Budějovic a nejen žáci z naší školy jim dělali dětský doprovod. 
    

- Názor paní učitelky: Paní učitelce Procházkové se to líbilo, ale tvrdí, že 

se mohl běžet odpoledne. 
 

- Názor žáků: Všem dětem se to líbilo a běžci je navíc seznámili se svou 

písní. 
 

                                   
Bohouš                             

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Dne 21.11.2008 se v Telči žáci 4.B pod vedením paní učitelky Kaupové 

zúčastnili 2. kola dopravních zkoušek. Součástí těchto zkoušek byl test a jízda 

na kole. Kolo museli mít žáci své. Za podané výkony byli  odměněni průkazem 

na řízení kola. 
 

Toto druhé kolo dopravních zkoušek se uskutečnilo, aby si žáci důkladně 

zopakovali své znalosti jízdy na kole a pravidla silničního provozu. 
 

Ohlasy: Většině žáků se to nelíbilo, protože to bylo těžké a ne moc zábavnou 

formou.  

                                                                                                                                                  
 

Tomáš, Lukáš 

                                                                                                                            

 
Dne 21.11.2008 se konal test fyzické zdatnosti. Zúčastnilo se 11 týmů.  

Týmy: ZŠ Telč, Masarykova - 1,2,3, třešťské týmy, GOB Telč, ZŠ Nová 

Říše.  

Test se prováděl z těchto disciplín. Člunkový běh, kliky, policejní 

opakovací cvik a běh na tisíc metrů. Ve skupinách se nejlépe umístily týmy ZŠ 

Telč, Masarykova - 1,2, které byly na 1. a 2. místě a třetí místo obsadil tým 

z Třeště - 9.A. Náš 3. tým skončil na 6. místě.  

A také proběhla soutěž jednotlivců. Z chlapců naší školy se na druhém 

místě umístil Fanda Florian. A z dívek na úžasném prvním místě kralovala 

Tereza Procházková a na druhém místě zabodovala Romana Klusáčková. 

 

Ohlasy našich zúčastněných žáků: „Chtělo by to zopakovat.“  

                                                        „Bylo to krutý.“ 

                                                        „Bylo to náročný.“ 

                                                        „Bylo to dobrý, šla bych do toho znovu.“ 

                                                        „Bylo to perfektní, skvěle to prověřilo 

                                                          fyzičku.“ 

Žáci na stupních vítězů si nemohli toto zápolení vynachválit. 

Fanda, Lukáš 
 



 
  

 

 

Ve středu 5.11.2008 se uskutečnil v Třešti okresní turnaj ve 

florbale. Zúčastnilo se 16 týmů, mezi které jsme patřili i my, tedy 

spíše naše družstvo. Dopadlo to nad očekávání. Skončili jsme na 

krásném 6. místě. Na prvním místě bylo jihlavské gymnázium. 

Předvedli jsme sice dobrý výkon, ale oproti očekávání skončil výkon 

rozhodčího. Naše družstvo se dostalo do čtvrtfinále, bohužel jsme 

prohráli sporným gólem hlavou. Ale celkový dojem byl dobrý. 

 

Naše sestava: 
Brankáři -Valena Miloš, Frey J. 

Obránci –Štokr M., Procházka J., Choutka P., Molčík D. 

Útočníci -Valena Michal, Foitl M., Pavlíček Š., Florian F., Hejda D. 

Trenér – pan učitel Dušan Rodek 

 

Telč reprezentovala jenom ZŠ Masarykova. 

Marek, Lukáš, Fanda 
 

 

 

 

 



 
Vybíjená nejmladších žáků se konala 12.12.2008. Dětem, které se této 

soutěže zúčastnily, se toto klání líbilo. Žáci se vydováděli a vykřičeli. 

Vybíjená se hraje na dvě družstva se dvěma kapitány a kapitán si musí 

nahrát přehozením míče přes soupeřovo hřiště se svým družstvem, aby mohli 

být vybití jejich soupeři. Po vybití jdou hráči na pomoc kapitánovi po venkovní 

straně hřiště. Zvítězí družstvo, kde zůstal alespoň jeden hráč nevybitý – např. 

kapitán. 

 

Letošní vybíjené se účastnilo 5 družstev ze 3. až 5. tříd a na prvních třech 

pozicích se umístili: 1. žáci 4.B 

                                 2. žáci 5.A 

                                 3. žáci 4.A 

 

Názory dětí, které se účastnily vybíjené:  

„Líbilo se nám to, ale mohlo to být lepší.“                                               

„Hrát bychom ji už nechtěli, ale někteří by ji zase hráli rádi.   

Jan Kovář 

 

                Ringo 
 

Dne 15.12.2008 proběhl v hale turnaj v ringu. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů 

složených z děvčat druhého stupně naší školy. 

Výsledky: 
 

          1. místo: Zahradníčková H.       (9.B) 

                        Rymešová K. 

                        Procházková T. 

                        Jacobsová K. 
                        

          2. místo: Pálová K.                   (9.A) 

                        Vařbuchtová K. 

                        Povolná I. 

                        Bartoňová E. 
                       

          3. místo: Štefaniková P.         (7.B) 

                        Klusáčková M. 

                        Pittnerová V. 

                        Čermáková M.           

Názory:Všichni se shodli na tom, že turnaj byl letos trošku zmatený. 

             Ale jinak se všem líbil. 

                                                                           Terez, Kača, Jacobska    



 

          Fotbalové utkání mladších žáků 
                 
                                               (3.-5.třídy) 

 

Turnaj v malé kopané se konal v úterý 16.12.2008. První místo vybojovala 

třída 4.B, druhé místo obsadila překvapivě 3.A a třetí místo si přivlastnili 

nejstarší žáci, tedy třída 5.A. Hlavního rozhodčího dělal pan učitel Roman Fabeš. 

Dále jsme si pro vás připravili informace od účastníka tohoto zápasu a 

fotbalisty Daniela Matějky ze třídy 4.A. 

       Třída: 4.A 

        Věk: 10 let 

        Góly: 0 

        Pořadí třídy v zápase: 5. 

        Spolupráce týmu: dobrá 

        Celkem týmů: 5 

        Kapitán týmu: David Bena 

        Brankář: Šimon Tripal 

        Nejlepší střelec 4.A: David Bena 

Boncek 

         

 
 

 
 

Tento turnaj se odehrál ve čtvrtek 18.12.2008. Rozhočím byl pan ředitel 

Karel Navrátil. V tomto turnaji zvítězila 7.A, ale také překvapili žáci šestých tříd, kteří se 

umístili na druhém místě. 

Upřesnění stupňů vítězů: První místo - 7.A 

                                            Druhé místo - 6.B 

                                          Třetí místo - 7.B 

                                           Čtvrté místo - 6.A 

Ohlasy hráčů: ,,Bylo to napínavé.“ 

                       ,,Moc se nám to líbilo.“ 

                       ,,Těšíme se na další turnaj.“ 

Tomáš, Mary, Čubis 

 

 

 

 

 



 

 

Florbal starších žáků 

 
 Florbal starších žáků se uskutečnil dne 19.12.2008. Zúčastnilo se ho 6 týmů. Turnaj 

byl napínavý až do posledního zápasu 9.A s 9.C. 

 

Nečekaně se na 1. místě umístila 9.A ve složení: Muzikant J., Ratkovský L., Florian 

F., Streit M., Kovář J. a Štokr M., kteří vyhráli putovní pohár ředitele školy. 

 

Na perfektním 2. místě zabodovala 9.C ve složení: Foitl M., Valena M., Babka D., 

Gall V., Krejčí J. a Hejda D.  

 

A na 3. místě skončila 8.A ve složení Choutka P., Fridrichovský T., Pospíchal L., 

Dolský S., Čapoun P. a   Kejík J.  

 

 Názory žáků:  „Bylo to dobrý.“ 

   „Bylo to zlý, jsme na 2. místě.“ 

   „Bavilo mě to, i když jsme byli poslední.“ 

Většina ohlasů na tento turnaj byla kladná. Myslím, že žákům se celý turnaj hodně 

líbil. 

(Švarc) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tento turnaj se uskutečnil v Třešti v pátek 12.12.2008. Turnaje se zúčastnily 4 týmy a 

skončily v tomto pořadí: 1. místo - ZŠ Třešt                  

                  2. místo - GOB       

                                        3. místo - ZŠ Masarykova   

                                        4. místo - ZŠ Hradecká                                            

   

Naši školu reprezentovali tito žáci: Martin Štokr, Michal Valena, Michal Foitl, 

František Florian, Jaroslav Muzikant, Jiří Cech, Stanislav Dolský, Tomáš Hronek, David 

Hejda, Bonju Karastojanov. Jako doprovod z řad učitelů byl pan učitel Vojtěch Vrána. 

       

Názory na turnaj: „Tak šlo to, ale lepší by bylo hrát zápas u nás.  

                             „Byli špatní rozhodčí.“    

                    „Bylo to dobrý.“    

                                          „Turnaj byl dobrý.“ 

 Většina dotazovaných se shodla na tom, že by jim k lepším výsledkům určitě pomohlo 

domácí prostředí haly Sokola Telč. 

           Foitl,Valena 

 

Košíková starších žákyň 
Ve středu 10.12.2008 se v hale uskutečnil regionální turnaj starších žákyň      

v košíkové, který byl z neznámých důvodů přeložen ze 17.12. z Třeště. Turnaje se zúčastnily 

4 týmy: 

ZŠ Třešť 

ZŠ Telč, Masarykova 

ZŠ Telč, Hradecká 

Gymnázium O. Březiny, Telč 
 

Konečné pořadí: 

1.místo - ZŠ Masarykova     46:25    

2.místo - ZŠ Třešť                67:16 

3.místo - ZŠ Hradecká          42:44 

4.místo - Gymnázium Telč   10:80 
 

Sestava z naší školy: Mácová Žaneta 

                                  Ficová Anna 

                                  Vařbuchtová Kateřina 

                                  Jacobsová Kateřina 

                                  Pálová Klára 

                                  Procházková Tereza 

                                  Rymešová Kateřina 

                                  Štefaniková Kristýna 

                                  Florianová Marie 

                                  Cveková Dominika 

                                  Janoušková Aneta 
        

K vítězství nás dotáhla atmosféra haly a dravost - alespoň pro jednou -  třešťských 

žáků. 
 

 Terez, Kača, Jacobska 



Volejbalový turnaj 
 

Dne 17.12.2008 se uskutečnil regionální volejbalový turnaj smíšených družstev 

mezi školami. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů ze škol: ZŠ Hradecká, ZŠ Třešť (A,B), 

Gymnázium Telč, ZŠ Masarykova (A,B). Našim týmům se nepodařilo obhájit loňské 

vítězství. Tým ZŠ Telč, Masarykova A obsadil krásné druhé místo a ZŠ Telč, 

Masarykova tým B se umístil na 4. místě. Turnaj vyhrála ZŠ Třešť tým A a na třetím 

místě skončilo jejich béčko. O předposlední místo bojovala ZŠ Telč, Hradecká a 

Gymnázium Telč. Nakonec ZŠ Telč, Hradecká porazila GOB Telč a vybojovala 5. místo. 
 

Názory většiny hráčů: „Turnaj byl velice pěkný a líbila se nám i organizace celého 

                                         turnaje.“ 
 

Sestava: ZŠ Telč, Masarykova 
    

                   Tým A                                                                     Tým B   

        Marek Muzikant                                                            Michal Streit 

        Martin Štokr                                                                   Michal Foitl 

        Šimon Pavlíček                                                               David Hejda 

        Tereza Procházková                                                      Nikola Haničincová 

        Kateřina Rymešová                                                       Klára Pálová 

        Nikola Brychtová                                                           Kateřina Jacobsová         

                                                                                                                                 

Martin, Migel 

 

 

 
 

Dne 18.11.2008 se uskutečnil volejbalový turnaj „O MISTRA TELČE“ v hale. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev. Mezi nimi byli i učitelé této školy ve složení: 

Karel Navrátil, Jiří Nerad, Lucie Kretová, Vojtěch Vrána, Dagmar Ondráčková a 

Marek Pavlík, který sice není učitel, ale hraje každoročně s našimi kantory. 

Učitelé naší školy bohužel skončili na 12. místě, jelikož byli přiděleni do opravdu těžké 

skupiny, jejíž ostatní týmy se umístily v prvních příčkách tabulky. 
 

Výsledky : 1. místo - Dobronín 

 2. místo - 4brn 

 3. místo - Budoucnost 2222 

 4. místo - Přípravka 

 5. místo - Brno 

 6. místo - AVT 

 7. místo - Renegáti 

 8. místo - Mysliboř 

 9. místo - Suluni 

 10. místo - Plastíci 

 11. místo - Řásná 

 12. místo – učitelé z naší ZŠ 

 13. místo - Havlíčkův Brod 

 

Terez, Kača, Jacobska 



FLORBAL MEZI ŽÁKY A UČITELI 

 
Ve středu 26.11.2008 se uskutečnil florbalový turnaj mezi žáky a učiteli. 

Turnaj se konal v hale a zúčastnila se tři družstva. 

Družstvo učitelů bojovalo ve složení: 

 

        M. Hadrava 

                                                          D. Rodek  

                                                          R. Fabeš 

                                                          J. Nerad 

                                                          J. Remeš 

                                                          K. Navrátil 

                                                          T. Marek (manažer OŠ) 

 

 

Za žáky hráli chlapci z 8. a 9. tříd. 

 

Na 1. místě se nakonec zaslouženě vyhřívali páni 

učitelé.  
 

 

Terez, Kača, Jacobska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výukový program o Brazílii 
 

Termín konání: 19.11.2008 

Místo konání: KD Dačice 

 

Za dobrodružstvím se tentokrát vydali žáci 7. tříd, a to do země exotických 

koření, smyslné samby a karnevalu. Výukový program byl založen na expozici 

pečlivě vybraných diapozitivů doplněných o video sekvenci. 

Celý program moderoval novinář a kantorka. 

 

Přednáška se týkala těchto témat: tropické deštné lesy 

                 největší řeka Amazonka a živočichové v ní 

                 záchranné projekty na ochranu ohrožených 

                                                      druhů 

                 národní parky Brazílie  

                 specifická fauna „Nového světa“ 

                 původní obyvatelstvo - Indiáni  

                 brazilské zemědělství a hospodářství   

                 průmysl: dřevařský, petrochemický  

                 a zážitky z putování po Brazílii 

 

Ohlasy:  „Bylo to dobrý.“ 

  „Dobrý, líbilo se mi to.“  

  „Bylo to ponaučné.“ 

Všichni by uvítali další pokračování tohoto zábavně-naučného programu a i jiné 

třídy by jej rády zhlédly. 

 
Prochy, Růža 

 



 
 

Jak už je na naší škole zvykem i letos se mohli žáci zúčastnit olympiády 

z předmětů jim vlastních a oblíbených. 

Tento rok bylo na výběr z češtinářské, dějepisné, matematické olympiády a 

olympiády z angličtiny. Já jsem se zúčastnila právě té češtinářské a dějepisné. I 

přesto nemohu říci na jakém stupni náročnosti tyto testy stály. Samozřejmě, že 

otázky měly jistou dávku složitosti a - když to tak řeknu – zákeřnosti:-) 

 

MATEMATIKA: Když nám pan učitel řekl o této olympiádě a o úrovni těchto 

úkolů, prakticky nepočítal s tím, že se někdo zúčastní. A měl pravdu, proto 

zůstala letos netknutá. 

 

ČESKÝ JAZYK: Tato olympiáda čítala sloh na téma „O tom se nediskutuje“ a 

mluvnické úlohy odvíjející se od základního článku. Letošní rok se těmito úkoly 

zabývalo kolem čtyřiceti žáků. Podle paní učitelky byly výsledky průměrné. I 

přesto postoupily do okresního kola žákyně devátých tříd - Lucie Skálová (9. B) 

a Alena Urbánková (9. A). 

 

ANGLICKÝ JAZYK: Žáci druhého stupně (od šestky do devítky) se zúčastnili 

olympiády skoro všichni. Prý to ale byla sázka do loterie. Podstata byla podobná 

jako v češtině. Školáci dostali text a k němu plnili různé úkoly. Sedmé a šesté 

třídy měly úlohy samozřejmě o něco jednodušší. Po dvoukolovém klání budou 

naši školu reprezentovat v okresním kole Švarc František (7.B), Lajtkep Jiří 

(6.B) a žáci z 9.C – Pittnerová Sabina a Krejčí Jan. 

 

DĚJEPIS: Olympiáda z dějepisu je každý rok na jiné téma. To letošní se týkalo 

hradů, zámků a středověkých vesnic. Papíry s olympiádou dostal každý domů, 

aby mohl úkoly vypracovat co nejúspěšněji, třeba i s použitím encyklopedií a 

internetu. Celkem olympiádu vyplňovalo 29 žáků. Do okresního kola postoupili 

David Molčík  a Zdeněk Chalupa. V okresním kole také zabodovali svými 

dějepisnými znalostmi.  

 

RECITACE: Sice nejde přesně o olympiádu, ale i tak do tohoto článku patří. 

Účast nebyla hojná, pouze dvanáct žáků bylo ochotných přednášet porotě báseň. 

Učitelé si myslí, že by se mohlo zúčastnit mnohem více žáků. Do okresního kola 

postoupili Veronika Ficová, Marie Zboroňová, Libuše Kadlecová a Zdeněk 

Chalupa. 

 

Všeobecně jsou žáci s olympiádami spokojení. Říkají, že jde o dobrý způsob, 

jak si doplnit další znalosti a poznatky a v mnoha případech se člověk i ulije 

z hodiny:-)                                                                       

           Alena 
 



 
 

V souvislosti s hudbou se vyvinul nový taneční styl - "breakdancing". 

Objevil se v samotných počátcích rapové hudby v USA. Breakdancing jde až k 

samotným hranicím možností lidského těla, je to svým způsobem poměrně 

nebezpečný taneční styl, který si ale i přes četná zranění naštěstí získal oblibu. 

Stejně jako jiné aspekty Hip Hopu coby kultury je i u breakdancingu 

nejdůležitější styl, způsob provedení a originalita tanečníka a jeho kreací. Zdá se, 

že čím větší originalita, tím více se vyskytují nebezpečnější prvky riskující 

tanečníkovo zdraví.  

Někdy v roce 1969 nazpívala velká černá hvězda, James Brown, svůj velký 

hit - volně přeloženo "Postav se na pevnou nohu". Když zpíval, tančil při tom 

tanec, který se stal velmi populární v celém New Yorku pod názvem "Pevná noha" 

a tradice tanečních bitev tak byla téměř připravena. Skupiny mladých černochů, 

Portorikánců a Italů v chudých čtvrtích Bronxu a Harlemu se namísto rvaček a 

tasení nožů začali soustřeďovat na stylizované bitvy mezi tanečníky. Lepším se 

stával ten gang, jehož tanečníci v krkolomných akrobatických figuracích překonali 

protivníky. BD ve starém stylu zůstal populární asi do roku 1977.  

A do této vroucí a vzrušující doby v historii BD přichází fenomén v podobě 

další černé hvězdy, úspěšného producenta rapových nahrávek, kterým byl vůdce 

národa Zulu v Bronxu "African Bambaataa" a který je označován za individualitu 

nejvíce zodpovědnou za úspěšný růst breaku. Bambaataa založil jeden z prvních 

breakových souborů "ZULU KINGS", který později získal mnoho vítězství v 

tanečních bitvách a proslavil nový styl BD v newyorském "MUDD" klubu. V 

tomto novém tanečním stylu, který se tolik odlišoval od starého, se objevila velká 

spousta nových akrobatických prvků jako např. "backspin" (točení na zádech) a 

"headspin" (točení na hlavě).  

Dnes si získal BD zastánce po celém světě. 

 

 
 

Michal Valena 

http://

